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1. Opening en mededelingen

Afmelding en vervanger: 

Sandhia Gokoel, Christian Westerink, John Licher, Nynke Lely, 
provincie 

Mededelingen:

Te gast bij Sportvisserij: George Hampsink



1. Opening en mededelingen, Sportvisserij

2. Notulen 15 mei en betreffende acties

3. ‘Varen doe je Samen!’ PvA 2015 – 2020

4. Werkgroepen

5. Informatievoorziening PG

6. Vervolg 'Varen doe je Samen!' na 2019

• Evaluatie partners en vaarweggebruikers

Agenda



Nav:

Vervolgactie Bekostiging extra PG producties:

SG-Besluit: voorstel akkoord onder voorbehoud van akkoord 
RWS. RWS kijkt nog naar juridische kant. Anders mogelijk als 
pilot. 

2. Notulen 15 mei 2018 en acties



3. Organisatie ‘Varen doe je Samen!’ 



Doelstelling VDJS 2015-2020

Verkeersveiligheid voor recreatie- en 
beroepsvaart, op de Nederlandse kust-

en binnenwateren verder te 
verbeteren, door het geven van 

voorlichting

I Het vergroten van veiligheid en 
veiligheidsbewustzijn voor beroeps-

en recreatievaart die in elkaars 
vaarwater zitten op de grotere 

vaarwegen

II Het vergroten van de veiligheid en 
veiligheidsbewustzijn voor beroeps-

en recreatievaart en de 
recreatievaart onderling op kleinere 

vaarwegen. Veilig, duurzaam en 
plezierig ‘Varen doe je Samen!’



Ongevallen 
onderzoek

Vrijwilligers

Praktijkdagen

(Ver)huurders

(technische)Preventie

Jeugd/Jongeren

Specifieke 
doelgroepen

COMMUNICATIE…

Besluit/budget/richting Werkprogramma/jaarplan Werkplan uitdieping specifiek
Opdrachtgever advies filteren: ideeën/plannen onderwerp communicatie VDJS

VDJS 2015-2020 Organisatie



VDJS 2015-2020 organisatie

Projectgroep

•Het bewaken van de voortgang van het project

•Het onderhouden van contacten op landelijk en regionaal niveau

•Het tweemaal per jaar rapporteren aan de stuurgroep

•Zorgen voor de totstandkoming en het beheer van de producten en de website

•Het uitvoeren van peilingen onder gebruikers

•Het opstellen van het jaarplan (obv de werkplannen), dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
stuurgroep

Werkgroepen

•Deze werkgroepen zullen items/thema’s/onderwerpen oppakken binnen ‘Varen doe je 
Samen!’

•In de werkgroepen zal een kleine afvaardiging van de partners van project 'Varen doe je 
Samen!' zitten. 

•De werkgroep bereidt het thema voor en legt die dan voor aan de Projectgroep en 
vervolgens Stuurgroep. 

•De werkgroep bewaakt het thema. 

•Per werkgroep is een van de partners VDJS trekker passend in de doelstelling/uitvoering 
van haar organisatie. 

•De opzet en indeling van de werkgroepen zal in de eerstvolgende Projectgroep 
vergadering besproken worden en daarna worden vastgesteld in de Stuurgroep.

•Een werkgroep heeft een centraal thema en bereidt dit thema voor (voor PG en SG), blijft 
op de hoogte van de inhoud en lost vraagstukken op.

• Er wordt een Plan van Aanpak , met daarin een werkplan voor het komende jaar 
opgesteld. 

•Voor 1 maart van het volgende jaar vindt dan ook een evaluatie plaats en een nieuw 
werkplan voor het volgende jaar. 

•Afhankelijk van de urgentie en resultaat zal de werkgroep ca 4x per jaar bijeen komen. 

•Doel van de werkgroep is het doorlopen en uitwerken van de aandachtsgebieden (zie 
afbeelding 1)voor desbetreffende thema/onderwerp. 

•De werkgroep doet een voorzet voor productontwikkeling/output.

•Ook kunnen gaandeweg het project nieuwe werkgroepen gevormd worden en/of 
bestaande projectgroepen opgeheven worden, omdat thema is afgerond. Dit wordt in de 
Projectgroep voorgesteld en besloten door de Stuurgroep.



3. Plan van Aanpak 2015 - 2020



3. Jaarplanning 2018

Conform Plan van Aanpak 2015-2020

Extra :
• Digitalisering knooppunten (GIS) o.a. in ENC’s
• Staande Mast Route interactief
• Snelvaarkaart update
• Quiz/test: Hoe veilig vaar jij?
• Input vanuit Werkgroepen
• Na 2019 (vervolg ‘Varen doe je Samen!’)



Communicatie 2018

• Aantal nieuwe producten: (print en digitaal)

• Samenwerking ANWB: Vaarexpert in Waterkampioen (4x totaal)

• Boet’s Boten Bingo, gericht op kinderen

• Nieuwe editie Vaarbewaarkaart (ook in Duits)

• Binnenvaartagenda – advertorial en ‘slogans’ (verschijnt 2019)



Communicatie 2018

• Online

• 2016/2017: Basis voor de website in deze vorm neergezet

• 2018: Hebben we dat uitgebouwd d.m.v. gerichte content, slim 
herhalen en optimalisatie

• Resultaat: Toename aantal websitebezoekers (m.n. in 
zomermaanden)



Statistieken Q1-Q3 2018

• Website Q1-Q3



Social media

• Facebook Likes:  8800

• Nieuwe Facebook groep: Varen doe je Samen! 1150 leden (sinds 
mei 2018)

• Twitter: >5100 volgers, ruim 13.500 tweets

• Linkedin, Instagram en YouTube stabiel

• Nieuwsbrief abonnees: Ruim 5000 (+ 300 t.o.v. 2017)

• AVG: geen verlies vanwege grondslag toestemming/algemeen 
belang



Beurzen

• HISWA te water september 2018, vaarregelquiz 
geïntroduceerd.

• 2019

– Boot Holland (februari)

– HISWA RAI (maart(



Evaluatie (zomer 2018)

• Via website en social media, ook Schuttevaer

• Bijna 400 reacties

• 85 procent in bezit van Klein Vaarbewijs

• 75 procent recreatieschippers

– 36 procent kajuitmotorboot

– 28 procent kajuitzeilboot



Evaluatie (zomer 2018)



Evaluatie (zomer 2018)



Evaluatie (zomer 2018)



Evaluatie (zomer 2018)

• Vaargedrag aangepast? 

– Meer contact zoeken met pleziervaart via vhf

– Meer info verzamelen voor vertrek

– Ik let beter op, met name op het vaargedrag van andere schepen

– Ik was al Fan. ik had een beroepsverleden op het water en ik juig het 
alleen maar toe deze hoeveelheid informatie.Is nog steeds hard 
nodig.Vooral om dat de tendens naar snelle tubberware boten 
toeneemt.

– Meer begrip binnenvaart. Ruimte geven



Evaluatie (zomer 2018)

• Heeft u nog tips?
– Hoe goed van wil ook, de recreatieschipper is ook maar een mens en niet 

altijd een dom onwelwillende stomkop, zoals door de beroepsvaart nogal 
eens beweerd wordt.

– in aanloop hoogseizoen extra attentie via publieke zenders. 

– Vooral doorgaan, benader ook de "nieuwe" jongere recreatievaarders via 
hun "sociale"media.

– Richt je ook wat meer op de beroepsvaart: wat kunnen zij eraan doen om 
de veiligheid te vergroten: trim.je schip zo dat je dode hoek zo klein 
mogelijk is. En accepteer dat recreatievaart ook niet onfeilbaar is Bij 
verhuur zorgdragen voor besef van vaarregels. 



2019 Speerpunten

• Basis 'Varen doe je Samen!‘-acties (PvA)

• Acties vanuit de partners

• Acties vanuit de WG



5. Acties vanuit de Werkgroepen



Resultaten

• 2015: oplevering Rapportage oorzaken ongevallen 2004-2014

• 2015-2017 Acties nav rapportage
Doelstelling 1: Bijdrage leveren aan verbeteren ongevallenregistratie
1.1 Start opname aanvullende informatie in ongevallendatabase

-WG heeft wensenlijst opgesteld en besproken met databeheerders

1.2 Verbeterde kwaliteit en volledigheid SOS database

-Wordt in principe opgepakt door RWS. 

-Betrokkenheid werkgroep bij validatie en jaarlijkse analyse nog niet naar wens in 2015 en 2016. In 2017 betrokken zoals afgesproken. 

-Wanneer we op de hoogte zijn van onderzoeken/analyses betrekken we netwerk. Soms pas laat of niet bekend.
1.3 Start koppeling databases

-RWS-KNRM opgestart, loopt soms nog wat lastig. Verzekeraars hebben in 2016 aangegeven hier voorlopig geen tijd aan te kunnen 
besteden. Hebben ook veelal geen inhoudelijke data digitaal.

-Als hier verandering in optreedt, pakt werkgroep dit weer op, voorlopig geen actie.

Werkgroep Ongevallen



Resultaten

• 2015-2017 Acties nav rapportage (vervolg)
Doelstelling 2: Bestaande informatie beter benutten
2.1 Nader onderzoek dodelijke ongevallen

- Mogelijkheden nader onderzoek zijn verkend met Onderzoeksraad voor Veiligheid, voor nu nog geen mogelijkheden.

2.2 Nader onderzoek schip-infra

-Is uitgevoerd door RWS in 2017.

2.3Gerechtelijke uitspraken

-stagiaire zoeken, voorlopig on hold. Eerst 2.5

2.4 Inzet uitkomsten rapportage en uitkomsten doelstelling 2 in opleidingen

-Uitkomsten ongevallen analyses worden meegenomen in VAMEX

2.5 Verkenning of een accidentplatform zoals bij BLN-Koninklijke Schuttevaer of variant Raad voor Scheepvaart zinvol en mogelijk is.

-Werkgroep heeft kwalitatieve analyse van aantal ongevallen gedaan. Dit bleek heel zinvol.

-Nadere kennismaking en uitwisseling met Platform Incidents: conclusie werkgroep is dat opzet minder geschikt lijkt voor VDJS

Werkgroep Ongevallen



Werkgroep Ongevallen

• Lopende zaken 2018 & Planning/speerpunten 2019
2018 2019

juli aug sept okt nov dec jan feb maart april mei juni

Doelstelling 1

1.1       Start opname aanvullende 

informatie in ongevallendatabase x x x x x

1.2      Verbeterde kwaliteit en 

volledigheid SOS database (RWS 

heeft hier eigen programma voor)

1.3     Start koppeling databases

Doelstelling 2

2.1     Nader onderzoek dodelijke 

ongevallen x x x x

2.2      Nader onderzoek schip-infra

2.3     Gerechtelijke uitspraken 6a ev 6b, afhankelijk van start onderzoek

2.4 Inzet uitkomsten rapportage 

en uitkomsten doelstelling 2 in 

opleidingen

2.5 Verkenning of een 

accidentplatform zoals bij BLN-

Koninklijke Schuttevaer of variant 

Raad voor Scheepvaart zinvol en 

mogelijk is

2.6 Meerjaren analyse 

ongevallen x x x x x x x x x x x x

Doorlopend, vinger aan de pols 

doorlopend, vinger aan de pols als het gaat om bestaande koppelingen, kansen mbt 

datbase verszekeraars in de gaten houden

Uitgevoerd

Doorlopend

Uitwerken aanpak op basis van verkenning/uitwisseling afgelopen jaar



• Resultaten: 2015-2017

Bezoeken aan havens plus interviews door:

– Watersportverbond/Consuls ANWB

• Lopende zaken 2018

– Inventarisatie huidige vrijwilligers (aantal en kwaliteit)

– Taakbeschrijvingen controleren en/of maken (standbemanning op 
beurzen, organisatie praktijkdagen, presentaties geven, …)

• Planning/speerpunten 2019

– Bijeenkomst huidige vrijwilligers

– Zo nodig zoeken nieuwe vrijwilligers

Werkgroep Vrijwilligers



• Resultaten: 2015-2017

– Nationale checklist: uitgesplitst naar diverse doelgroepen zodat iedere 
vorm van watersport een ‘op maat’ gemaakte checklist krijgt

• Lopende zaken 2018

– Voorbereiden Duikvlagcampagne start 2019

• Planning/speerpunten 2019

– Aanbieden voor gebruikers in de KNRM Helpt app. 

– Onderzoeken hoe deze checklisten op andere wijzen aangeboden kunnen 
worden, waarbij de regie op het beheer in handen blijft bij de 
samenstellers. 

Werkgroep Preventie



Bannerconcept voor de campagne, 
start in voorjaar 2019



Werkgroep

PRAKTIJKDAGEN 2.0

9 oktober2018



Huidige samenstelling:

- Havenbedrijf Rotterdam NV:

• Hanneke te Niet

- Watersportverbond:

• Hedwich Kuipers

- Koninklijke BLN-Schuttevaer:

• Andries de Weerd

- K.N.R.M…..?



Afgelopen periode:

- Regionale initiatieven.

- Kosten veel energie! Wordt doel bereikt?

- Lesmodule heeft proefgedraaid. Klaar voor..?

- Afdelingsvergaderingen van BLN (14):

- Materiaal uitgereikt

- Aandacht gevraagt voor VDJS 



Ambitie komende jaar:

- Lesmodule wordt gedrukt (gaat het lokaal in en aan boord)!

• Persmoment zoeken…!

- Oproep aan ambassadeurs om filmpjes te gaan maken

• Alleen van positieve ervaringen (voorbeeldfunctie)

• Afrekenen met “Dumpert-achtig imago!  

- Onderzoek naar inzet binnenvaartsimulator (met buitenbeeld):

• Welke situaties lenen zich hiervoor?

• i.v.m. de kosten eenmalig!

Werkgroep moet elkaar meer opzoeken…!



Waar willen wij naar toe?

- Meer begrip beroepsvaart en recreatievaart voor elkaars positie

- Iedere schipper een ambassadeur …!!
-



• Resultaten: 2015-2017

Brochure snelvaren update

• Lopende zaken 2018

– snelvaarkaart…

– …

• Planning/speerpunten 2019

– Actie gaande Havenbedrijf Rotterdam…

– …

Werkgroep Snelvaren



Titeldia (variabel)

Hanneke te Niet, Adviseur Havenmeester Beleid

NAUTICAL RISK ASSESSMENT 
SNEL VARENDE VAARTUIGEN < 12 PERSONEN



Alleen tekst

Port QSM

24 oktober 2018 | 37

Doel NRA:
• Het identificeren van nautische 

risico’s, deze te analyseren en 
eventuele verbetermaatregelen 
voor te stellen. 

• Optimaliseren van de nautische 
veiligheid in de Rotterdamse haven. 



Alleen tekst

Adviezen NRA Snelle passagiersvaart < 12 personen

• Vaarbevoegdheid instellen (klein/groot vaarbewijs, lokale kennis)

• Registratieplicht ( alle kleine commerciële vaart)

• Uitrustingseisen ( VHF en AIS)

• Snelheidsbeperking langs de wal en haveningangen, vaarbaan langzaamverkeer

• Haaks oversteken

• Heroverweeg afsprakenkader Snelle commerciële passagiersvaart

– Het Divisieteam Havenmeester heeft een beleidsteam samengesteld om de aanbevelingen 
te vertalen naar realiseerbaar beleid.

24 oktober 2018 | 38



• Resultaten: 2015-2017

– Inventarisatie onderwerp verhuur

– Onderzoek onder 150 commerciële bootverhuurders

• Lopende zaken 2018

– Boordboeken opgestuurd naar 150 verhuurbedrijven 

– Content gericht op huurders en verhuurbedrijven

• Planning/speerpunten 2019

– Boordboeken blijven verstrekken

– Nieuwsbrief met VDJS content voor verhuurbedrijven

Werkgroep (Ver)huurders
(Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, HISWA Vereniging)



• Naamsbekendheid VDJS is goed (94%), inzet van producten 

VDJS richting huurders kan beter (nu: 44%)

• ‘Omgaan met beroepsvaart’ en ‘vaarregels’ belangrijkste 

onderwerpen

• 70% van de verhuurders biedt praktijkinstructie

• 60% van de verhuurders wil graag meer informatie materiaal 

– brochures op het bedrijf plaatsen (balie) 

– Op de huurboten (boordboek) 

– info + filmpjes op de eigen website

• Veel vraag naar Duits en Engels materiaal

Onderzoek onder HISWA Bootverhuurders



1. Voorlichting voor huurders via content VDJS

2. Materiaal van VDJS digitaal verstuurd naar 

150 verhuurders

3. Boordboeken voor de verhuur samengesteld 

en opgestuurd naar 150 bootverhuurders

Acties n.a.v. onderzoek Bootverhuurders



• Resultaten: 2015-2017

– Boet de Meerkoet

– …

• Lopende zaken 2018

– …

– …

• Planning/speerpunten 2019

– …

– …

Werkgroep Jongeren/Jeugd



5. Terugkoppeling Werkgroepen

Werkgroep Communicatie

Trekker: ‘Varen doe je Samen!’ 



• Deelnemers
• Aanleiding
• Doel
• Werkzaamheden
• Vraag aan SG
• WG Communicatie 2018

‘Varen doe je Samen!’  
Werkgroep Communicatie



Deelnemers

Organisatie

ANWB B.V.

Havenbedrijf Amsterdam NV

Havenbedrijf Rotterdam NV

HISWA Vereniging
KNRM

Koninklijke BLN- Schuttevaer

Platform Waterrecreatie

Provincie

Reddingsbrigade Nederland

Rijkswaterstaat (VWM)

Sportvisserij Nederland

Unie van Waterschappen

Waterrecreatie Nederland

Watersportverbond

Varen doe je Samen!'/ Waterrecreatie Nederland

WG communicatie

vacant

Lonneke Vennix

Tina van Leeuwen 

Liane Jansen

Janneke Stokroos

Sophie Kreuze

Klaas Jan Hoeve

Ingrid Wierema-deWitte

Sander Zeilstra

Diederik C.M. Fleuren en Mariska Verbeij

geen deelname

Jane Alblas

Sjoerd van der Helm

Marloes Schuitemaker

Eef Dijkstra



Aanleiding

‘Varen doe je Samen!’ is een communicatie-traject, maar veelal niet 
bekend bij communicatieadviseurs van de partners

Het inzetten van elkaars expertise versterkt ‘Varen doe je Samen!’ 



Doel

Het doel is om het VDJS-netwerk op communicatie(adviseur) niveau te 
versterken, om te bereiken dat de projectkennis/informatie van, voor 
en door de partners wordt ingezet, zodat partners hun eigen 
veiligheidsdoelstellingen mede door VDJS kunnen realiseren. 

Op basis hiervan de communicatie en voorlichting van VDJS 
aanscherpen en zo mogelijk aanbevelingen doen en krijgen van andere 
partners. 



Werkzaamheden

Communicatiekalender
De content kalender vanuit PvA wordt gehanteerd. Hier zijn de 
onderwerpen per periode in het jaar opgenomen over welke 
onderwerpen gepubliceerd gaat worden. Deze onderwerpen 
kunnen met de content kalenders van de partners afgestemd 
worden.



Communicatiekalender
Seizoensgebonden boodschap VDJS 2015-2020

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Praktijkdagen VTS Open dag

thema's

beurzen Dusseldorf Boot Holland Hiswa RAI CSI Gorinchem Hiswa te Water

Boot Gent

evenementen

Jongeren/jeugd

Verwachtingmanagement beroepsvaart (professioneel voorbeeldgedrag)

cursussen, vaarbewijs marifoon

Snelvaren/Roeien

Verhuur

opleidingen/voorlichting

Staande mastroute

Winterklaar maken

Evaluatie seizoen

Communicatie op het Water

Filmpjes gebieden: You tube Kanaal

Vaarklaar maken

Motorstoringen/Gasveilig

Praktijkdag pilot - meevaren met beroepsvaart

Reisvoorbereiding

Zwemmen

Juiste reddingsvest hebben Reddingsvest gebruiken

Presentaties/artikelen reisvoorbereiding seizoen

Preventie



6.  Werkwijze informatie-uitwisseling

• filmpje

http://www.telegraaf.nl/w/2596808/


6.  Werkwijze informatie-uitwisseling

User: WELKOMpartner
Pass:  WELKOMpartner



6.  Werkwijze informatie-uitwisseling

Opties voor uitwisseling informatie:

• Social media

• Trello

• …



7.  Vervolg ‘Varen doe je Samen!’ na 2019

Rondje langs de convenantspartners:

Intenties positief



7. Procesplan om te komen tot PvA ‘Varen doe je 
Samen!’ “2020 en verder”

2018 SG juli: Doorgaan na 2020, vaststellen procesplan 

(sept/okt: ronde provincies)

2018 SG november: Uitgangspunten/hoofdlijnendocument

Concept Plan van Aanpak (incl begroting)

(GONZ vergadering december)

2019 SG maart: definitief Plan van Aanpak “2020 en verder”

2019 SG juli: convenant-tekst

2019 SG november: alles definitief



Vergaderdata 2018

SG PG

13 feb

15 mrt 15 mei

12 juli 9 oktober

6 november 11 december



Rondvraag (wvttk)


